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الملخص
خلفية الدراسة :العالقة بين تروبونين القلب نوع ( )Iمع الحصيلة األولية (في المستشفى)) لمرىف) اشتشفال الع فلة القل يفة
الحاد ليست مؤكدة.
اهددداا الدراسددة :لتقيففيد دوت تروبففونين القلففب نففوع ( )Iفففي التؤ ففؤ بؤتففالي افوليففة فففي المستشففى) والالففر ال يؤففي األ سففر
افنق اىي في المرى) الذ ن عانون من اشتشال ع لة القلب  -شر حة اتتىاع STالمسم) (ستيمي).
المرضى والطرائق  :دراسة مستقبلية تم من خاللها تقييم و قبول  116مريضا ( 74من الذكور و  42من اإلناث) ،يعاانون
من احتشاء العضلة القلبية ( نوع ستيمي) الذين تم قبولهم في وحاد الرااياة التاةياة المركا مان اذار  2015إلا ايلاول
 . 2015اذ تم تقسيم المرض وفقا لمستوى التروبونين (  ) Iال  3مةمواات ,منخفضة  ,متوسطة ومرتفع.
النتائج :كان متوسط العمر للمرى)  11.4 + 60سؤة .وكان مسفتو التروبفونين مرتىفع ففي  ٪66.2مفن الفذكوت مقاتنفة
مففع  ٪52.4مففن اانففاا .كانففت نس ف ة الو مففة الرلو ففة الحففادة ( ،)٪21.1والصففدمة القل يففة ( ،)٪7والالففر ال يؤففي األ سففر
افنق اىي ( )٪49.3أعل) بكثير بين المرى) الفذ ن عفانون مفن اتتىفاع مسفتو التروبفونين مقاتنفة مفع ( ٪0 ،٪0و ٪16
عل) التوالي) بين المرى) الذ ن عانون من اناىاض مستو التروبونين .وكانفت مميفع الوفيفاا والسفكتة القل يفة عاليفة ففي
المرى) الذ ن لد هد مستو التروبونين مرتىع.
االسددتنتاتا  :اتتىففاع تروبففونين القلففب نففوع ( )Iفففي مرىفف)( سففتيمي ) عؤففد دمففولهد المستشففى) سففمك للتشففاي الم كففر
للمرى) الذ ن لد هد م ر متزا د من م اعىاا القلب الرليسية والموا.
الكلما المفتاحية :تروبونين القلب نوع ( ,)Iاشتشال الع لة القل ية.
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